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Baseie-se na leitura prévia que fez de Felizmente Há Luar! de Luís de Sttau Monteiro.

Parte I
Indique quais as Verdadeiras (V) ou Falsas (F) de entre todas as alíneas que completam cada afirmação.

1. A personagem popular que tem mais consciência da miséria da classe a que pertence é:
___ a) o Antigo Soldado.
___ b) Manuel.
___ c) Vicente.
2. Os valores em que Vicente acredita são:
___ a) o dinheiro e a força.
___ b) o amor e a fidelidade.
___ c) a lealdade e a honestidade.
3. O que Beresford anuncia a D. Miguel é a existência, em Lisboa, de:
___ a) um comício.
___ b) uma reunião secreta.
___ c) uma conjura.
4. Os denunciantes são:
___ a) Vicente e Morais Sarmento.
___ b) Andrade Corvo, Vicente e Morais Sarmento.
___ c) Andrade Corvo e Manuel.
5. No início do 2.º acto, a polícia:
___ a) proíbe os ajuntamentos e obriga o povo a dispersar.
___ b) pactua com o povo.
___ c) exerce a violência.
6. Para Sousa Falcão, a classe dirigente é:
___ a) dedicada aos interesses da pátria.
___ b) segura e corajosa.
___ c) insegura, mesquinha, receosa e materialista.
7. Beresford acusa Gomes Freire de defender os interesses:
___ a) do povo.
___ b) dos poderosos.
___ c) do rei.

Parte II
Identifique os emissores das seguintes frases:

1. “São tantas as portas que se nos fecham, que acabamos por ter medo das que se abrem à nossa frente...”
(p.122)
2. “A simples existência de certos homens é já um crime.” (p. 95)
3. “Em política, quem não é por nós, é contra nós.” (p. 60)
4. “Ninguém pode servir a dois senhores: porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou há-de afeiçoar-se a
um e desprezar o outro.” (p. 125)
5. “Os degraus da vida são logo esquecidos por quem sobe a escada...” (p.31)
6. “Todos somos chamados, pelo menos uma vez, a desempenhar um papel que nos supera. É nesse
momento que justificamos o resto da vida (...)” (p. 89)
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Fim

Níveis de proficiência:
Muito Bom - 0 erros;
Bom - 1 erro;
Suficiente - 2 erros;
Insuficiente - Mais de 3 erros.
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